ጁን 16 ቀን በኬንታኪ ስቴት ራንክፈርት ከተማ የዶ/
የዶ/ር ጋሻው ቀን ተብሎ እንዲሰየም ታወጀ
በዓለማየሁ ታዬ
አሜሪካ
ዶ/ር ጋሻው የወይንሸት ላቀ ይሰኛሉ። ነዋሪነታቸው በሰሜን አሜሪካዋ ኬንታኪ ስቴት ፍራንክፈርት ከተማ ነው።
በከተማዪቱ ጁን 16 ቀን በስማቸው ተሰይሞላቸዋል። ይህንኑ በተመለከተ ከሳቸው ጋር ያደረግነውን ቆይታ እነሆ!
ኢትዮዓለም፤
ጁን 16 በስምዎ አንዲሰየም የፍራንክፈርት ከተማ ሜየር ማወጃቸው ይፋ ሆንዋል። የከተማው ጋዜጣም በጁን 17 እትሙ
ይህንኑ በተመለከተ ሀተታ አቅርብዋል። ቀኑ ለምን በስምዎ ተሰየመ? ለዚህ ስያሜ እንደምን ታጩ?
ዶ/ር ጋሻው፤
ለተደረገልኝ ቃለ መጠይቅ በቅድምያ አመሰግናለሁ የፍራንክፈርት ኪንታኪ ምክር ቤት በየአመታዊው ግምገማ
በፍርራንክፈርት ከተማ የተለየ አስተዋጻኦ ያደረጉ የከተማው ነዋሪዎችን ወይም በጎ አድራጎት ድርጅቶችን በእጩነት
ያቀርባል፤እኔም ከዘንድሮው እጩዎች አንዱ ሆኜ በመታጨትና ተገቢውን ድጋፍ በማግኘት እለቱ የዶ/ር ጋሻው ቀን
ተብሎ እንዲሰየም ታውጅዋል።
ኢትዮዓለም፤
ለዚህ ማእረግ ከታጩባቸው አገልግሎቶች መካከል ጥቂቶቹን ያብራሩልን ። አለቱ በስምዎ እንዲሰየም የታወጀውስ
ለዚህ አመት ብቻነው ወይስ ቀጣይነት ይኖረዋል? ዶ/ር ጋሻው ከዚህ ዓመት ጀምሮ የሚከተሉት ጁን 16 ቀናት በየአመቱ
በፍራንክፈርት ከተማ የዶ/ር ጋሻው ወይንሸት ላቀ ቀን ተብሎ እንዲሰየም ነው የታወጀው። ስያሜውም እስከመጨረሻ
ድረስ ዘላቂ ነው። ለዚህ ስያሜ የታጨሁትም በኬንታክስቴት ዩንቨርስቲ በፕሮፌሰርነንትና በዲንነት ለሰላሳ አመት
በማገልገሌ፤ በከተማው የኪዋኒስ ክለብ አባል በመሆን በተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራት በመሳተፌ እንዲሁም
በከተማዋ የሚገኘውን የ ወንዶች መጠለያ ጣቢያ /ሼልተር በተለያዩ ዘርፎች በመደገፍና በማጠናከር ላደረኩት
አስተዋፅኦ ነው::
ኢትዮዓለም
በዩኒቨርስቲው ስላደረጉት ተጨማሪ አስተዋፅኦ ያብራሩልን
ዶ/ር ጋሻው፤
ከሌሎች የዩንቨርስቲው አባላት ጋር በመተባበር የታዋቂው የሰብአዊ መብቶች ተከራካሪ የሆኑትን የዊትን ያንግን ሃውልት
በዩኒቨርስቲው ግቢ አቁመናል። በከተማይቱ የጥቁር ሃውልት ሲተከል የዊትኒ ያንግ ቀዳሚ በመሆን ታሪክ ለመስራትም
በቅተናል። ከዚህም በተጉዋዳኝ የተለያዩ ለከፍተኛ ማእረግና ሹመት የበቁ ተማሪዎችን አስተምሬአለሁ። በጥቂቱ
ለመጥቀስ ያህል የወቅቱ የታይላንድ ጠቅላይ ሚንስትርና የኬንታኪው ጄኔራል እስቲቨን ኮሊንስ ይገኙበታል::
ኢትዮዓለም፤
ከዚህ ቀደም ስንኞች ከባህር ማዶ በተሰኘ ርዕስ የግጥም መድበል ማሳተምዎ ይታወቃል። አንባቢ ስራዎን
እንደምን ተቀበለው/መዘነው?
ዶ/ር ጋሻው፤
ደራስያን ለሚጽፉት መጻህፍት እንባቢያን እንዴት ተቀበሉት? ተገቢ ጥያቄ ነው። የግጥሞቼ መደበል መጠነኛ ተቀባይነት
ማግኘታቸው በክሪትክ የተገኘው አመርቂ ግምገማ መጠቆሙ ይበቃል።
ኢትዮዓለም፤
በቀጣይነትስ በምን ጉዳይ ወይም በየትኛው የፅሁፍ ዘረፍ ለመስራት ያስባሉ?
ዶ/ር ጋሻው፤
ጊዜና ቦት ሲያመች በኢትዮጵያ የሥነጽሁፍ ከታሪክ ጋር የተያያዘ ልብወለድ ለመጻፍ ሃሳብ አለኝ።
ኢትዮዓለም፤
በትምህርት በስራና በምርምር ዓለም ለተቀዳጁት ስኬት አርአያ ሆነኝ ስለሚሉት ግለሰብ/አጋጣሚ ባጭሩ ያውጉን

ዶ/ር ጋሻው፤
አቶ መንግስቱ ለማ ላገኘሁት ውጤት አስተዋጽኦታቸው ትልቅ ነው ማለት እችላለሁ?? የሳቸውን ፈለግ መከተል
የብዙሃን ደራስያን ምኞት መሆኑን እገምታለሁ??
ኢትዮዓለም፤
የህይወት ታርክዎን ባጭሩ
ዶ/ር ጋሻው፤
የሕይወት ታሪኬ የሚጀምረው ኢትዮጵያ ውስጥ ሲሆን ዳግማዊ ምንሊክ ትምህርት ቤ ከ 1-4 ክፍል ከዚያም አሥመራ
ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ እንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተምሬአለሁ። ሁለተኛ ደረጃ ትመህርቴን በቀዳማው ኃይለሥላሴ
እስከ አስረኛ ክፍል ተምሬአለሁ። በመቀጠልም ኮተቤ ቀኃሥ ጨርሼ የቀድሞው ኃይለስላሴ ዩኒበርስቲ በመግባት አንድ
ዓመት ተኩል ከተማርኩ በሁዋላ ወ ደ አሚርካ ተሻግሬአለሁ። በአሜሪካም ሳግኖ ዩኒቭርስቲ ቢኤ በፖልቲካል ሳይንስ
ተመርቄ ለክፍተኛ ትምህርት ዩኒቨስቲ አፍ አኦክላሆማ ፕኤች ዲግሬን 1981 ተመርቄእለሁ በመምህርነትም በኪንታኪ
ሰቴዩኒበርስቲ ኪንታኪ 30 ዓመት በማስተማር እገኘለሁ ።
ኢትዮዓለም፤
ባሜሪካ ቆይታዎ የታዘቡትን የተገረሙበትን ወዘተ
ዶ/ር ጋሻው፤
በስሜሪካ ቆይታ ትኩረትና አድናቆት ያለኝ በህገ መንግስታቸውና በህዝቡ የነጻነት እምነት ነው:: ማንም ከሕግ በላይ
አይደለም? ህብረተስቡ የብዙ እገር ስብስብ ሆኖ ሳለ በአንድ መንፈስ በረጋ ሁኔታ ራሱን ያስተዳድራል። ይህ ስርአት
የያዘ አስተዳደር ያስደስተኛል። ከዚህ በተጉዋዳኝ የመንገድ ስራቸው ያስደንቀኛል::
ኢትዮዓለም፤
ስለቤተሰብዎ የሚያወጉን ነገር ካለ
ዶ/ር ጋሻው፤
ቤተሰቤ ባለቤቴ ወይዘሮ ልዩወርቅ መክንን ጋር ሦስት ለአቅመ አዳም የደርሱ ልጆች አፍርተናል ስማቸውም ዶ/ር
አእምሮ ከየኤል ዩኒበርስቲ ፖስት ፌሎ ጨርሳ በስራ ተስማርታለች ፤ሁተኛዋ ልጃችን ውይዘሪት ወይንሸት ከፕራት
እንቲትዩት ማንሃተን ኒዮርክ በካቸራል አስተዳድር በማስተርስ ዲግሪ ተመርቃ በስራ አለም ትገኛለች ሦስተኛዋ ልጃችን
ወይዘሪት መኖር በሉዊቪል ዩኒቨርሲቲ የሶስተኛ ዓመት ሜዲካል ፋካልቲ ትምህርትዋን በመከታተል ላይ ትገኛለች::

